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Historie:   

Hos Vejgaard Sundhedscenter er vi 3 faste læger og praksispersonale (se nedenunder). Herudover 

har vi 1-3 uddannelseslæger og periodevis medicinstuderende fra Aalborg Universitet. De seneste år 

har praksis gennemgået en omfattende renovering og fremstår i ny og moderne stand med god plads 

og et stort antal af lokaler. 

Vores dagligdag i praksis er præget af en god stemning og et godt humør. Vi vægter et godt 

arbejdsmiljø højt og har fokus på, at man trives og har det godt med hinanden på arbejdet.    

Læger:  

  Maj Grandelag, speciallæge 

fra 2013.  

 

 

 Damir Drljevic, speciallæge i 

2018.  

 



 Maria Nielsen, speciallæge i 

2020.  

 

 

Personale: 1 sygeplejerske og 4 sekretærer. 

Patientgrundlag: 5000 patienter med gennemsnitlig aldersfordeling.  

Dagsplan:  

8-9 Planlagte patienter.  

9-9.30  Buffer til akutte patienter, en kop kaffe og administrativt arbejde. 

9.30-11.45 Planlagte patienter.  

11.45-12.45 Frokost. 

12.15-12.45 Buffer til supervision, sygebesøg eller administrativt arbejde. 

13-slut Planlagte patienter. 

2 dage ugentligt slutter dagen kl. 14, 1 dag ugentligt kl. 15 (hvor vi holder personalemøde) og 1-2 

dage ugentligt kl. 16.30.  

Hvilke ugedage de lange dage falder på afhænger af, hvilke dage vi passer vagt for vores vagtring. 

Det er planlagt for 1 år ad gangen hvilke dage der er lange.  

Vi har vagt i vagtringen 3 ud af 9 hverdage. 

Uddannelsesforholdene: 

Generelt:  

Vi er en praksis, der har stor fokus på, at skabe et godt uddannelsesmiljø for vores læger og 

medicinstuderende. Vi holder os fagligt opdateret omkring uddannelsesforløbene og deltager 

løbende i tutorlæge-kurser. Vores praksis er velindrettet, og vi kan tilbyde fine og rummelige 

lokaler til alle vores uddannelseslæger. Aktuelt har vi også glæden af at bidrage som 

eksamenspraksis for de medicinstuderende fra Aalborg Universitet.    

 



Uddannelsesforløbet:  

Sammen med uddannelseslægen udarbejder vi og tager udgangspunkt i en individuelt 

uddannelsesplan, som evalueres og justeres løbende ved de fastlagte vejledersamtaler. 

Uddannelseslægen indgår i den daglige drift i klinikken med patientkonsultationer m.m.. Her består 

den daglige læring i ad hoc supervision efter behov - samt 30 minutters fast supervision fra kl 12.15 

til 12.45 med en af tutorlægerne. Under supervisionen tager vi udgangspunkt i de forskellige 

kompetencevurderinger og kvalifikationskort med “fluen på væggen”, “360 graders evaluering”, 

“observation af procedure”, “samtale og journalgennemgang” m.m. 

Supervisionen kan også tage udgangspunkt i andre patientcases, karrierevejledning eller andre 

interessante emner efter uddannelseslægens ønske og behov.  

Er du længere henne i uddannelsesforløbet, er der mulighed for at tage del og få læring i 

administrative- og driftsopgaver.  

Vi har gode erfaringer med undervisning i praksis og har tradition for at uddannelseslægen 

underviser os på et personalemøde i et selvvalgt emne en gang for hver uddannelsesperiode.  


